
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

       ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. Υλικό κατασκευής  
 Nα είναι   κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο 

πολυμερές υλικό. 

2. Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 90x60x100cm περίπου 

3. Επιφάνεια  εργασίας 70x40 cm περίπου 

4. Επιφάνεια σημειώσεων ΝΑΙ, συρόμενη, να αναφερθούν οι διαστάσεις 

5. Αριθμός συρταριών 
Τουλάχιστον 5 συρτάρια με ενσωματωμένες 

χειρολαβές 

6. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με:  

-             Διαχωριστικά για τουλάχιστον 3 συρτάρια 

- διανομέα – θήκες φαρμάκων 

- κάδο απορριμμάτων 

- στεφάνι στήριξης δοχείου απόρριψης   

              αιχμηρών αντικειμένων 

- Θήκες για κουτιά γαντιών 

- πλαϊνές θήκες  

- θήκη καθετήρων 

- στατώ ορού 

7. Σύστημα πέδησης 
τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι, αντιστατικοί τροχοί 

εκ των οποίων οι δυο με φρένο 

8. Χειρολαβές ωθήσεως 
ΝΑΙ, με προσκρουστήρα για την εξομάλυνση των 

κραδασμών 

9. Διάμετρος τροχών Να αναφερθεί.    

10. Καθαρισμός - απολύμανση 

όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές 

και κρυφά σημεία, με  στρογγυλεμένες άκρες ώστε 

να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα 

11. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους ΝΑΙ, εάν ζητηθεί.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO  

            9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών   

            προϊόντων Εναλλακτικά για το παραπάνω είδος μπορεί να κατατεθεί η υπουργική απόφαση  

            δυ8δ/γ.π. οικ.1348/07-01-04.   

2. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03  

3. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να   

           κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

4. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και επάρκεια  

             ανταλλακτικών για 7 έτη τουλάχιστον 

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας  3 ΕΤΗ 

6. Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη  φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις  

           τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του  

             κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα   

           θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται 

 
 
 
 
        ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 


